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1.

Inleiding

In onze emissiereductieverklaring van 11 november 2019 hebben wij de doelstelling
uitgesproken om onze CO2-uitstoot te reduceren met 4% per jaar ten opzichte van de
genormaliseerde CO2-uitstoot 1000 kilometer goederenvervoer in het referentiejaar.
De geselecteerde maatregelen zijn samen met de doelstellingen vastgelegd in dit Energie
Management Actieplan (EnMP). Dit plan heeft betrekking op het jaar 2021 - 2022. Het
actieplan is opgesteld conform NEN-ISO 50001 en wordt door middel van de ondertekening
van deze inleiding onderschreven door de directie.
Al onze projecten zijn min of meer vergelijkbaar. Derhalve hebben wij een vaste set
maatregelen gedefinieerd die in principe voor alle projecten geldt. Mochten er projecten zijn
waarbij weinig van de bedrijfsmaatregelen toepasbaar zijn, dan zullen wij nagaan of er
wellicht andere maatregelen mogelijk zijn in dat specifieke project en of het geheel van
bedrijfsmaatregelen wel voldoende compleet is.
Het plan is gecommuniceerd (intern en extern) en voor zover mogelijk geïmplementeerd voor
ons bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningsvoordeel verkregen is. Voor
zover implementatie van een bepaalde maatregel nog niet is gerealiseerd is hiervoor een
streefdatum in het actieplan vastgelegd. Het plan wordt jaarlijks (of zo vaak als nodig)
bijgesteld en goedgekeurd door de directie.
Mw. M. de Munck
Co2 manager

Voor akkoord
Hardinxveld- Giessendam, 30-09-2021
W. Veldhoen
Directeur

Handtekening
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2.

Normatieve verwijzingen

Dit EnMP is opgebouwd conform de paragrafen §6.3, 6.5, 6.4, 6.2, 9.1 en 10.1 van de norm
NEN-ISO 50001. De internationale erkende norm ISO 50001 bestaat uit eisen met
gebruiksrichtlijnen voor Energie Management Systemen (EnMS).
In de onderstaande tabel is per paragraaf een verwijzing opgenomen naar het hoofdstuk in
dit rapport waar het betreffende punt uit de ISO 50001-norm wordt behandeld.
ISO 50001

Onderwerp

Hoofdstuk

§ 4.4.3

Uitvoeren van een energiebeoordeling

6

§ 4.4.4

Uitgangswaarden voor energieverbruik / basisjaar

3

§ 4.4.5

Energie Prestatie-Indicatoren

5

§ 4.4.6

Doelstellingen, taakstellingen, actieplan

7

§ 4.6.1

Monitoren, meten en analyseren

5

§ 4.6.4

Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve
maatregelen

3
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3. Reductiedoelstellingen ten opzichte van het
basisjaar
3.1

Algemeen

De meest materiële emissies zijn bepaald in de CO2-footprint van Boerman Beheer B.V.
Jaarlijks zal in de energiebeoordeling worden nagegaan of de emissie-inventaris (onderdeel
van de CO2-footprint rapportage) actueel is en zal er vorm worden gegeven aan onze
reductiedoelstellingen.
De algemene bedrijfsdoelstelling is een reductie van 4 % per jaar ten opzichte van de
genormaliseerde CO2-uitstoot 1000 kilometer goederenvervoer in het referentiejaar 2017. Dit
EnMP beschrijft welke maatregelen wij gaan nemen om deze reductiedoelstelling te kunnen
behalen.
Onze reductiedoelstelling is gebaseerd op onze relatieve positie binnen de sector die wij
bepaald hebben aan de hand van de maatregellijst van SKAO. Hieruit blijkt dat wij door onze
reeds gerealiseerde maatregelen middenmoter zijn binnen de sector.
Wanneer wij onze doelstellingen realiseren verwachten wij onze positie te verbeteren als
middenmoter.
3.2

Reductiedoelstelling per jaar per scope

Om uiteindelijk aan de algemene bedrijfsdoelstelling te kunnen voldoen zullen we per jaar en
per scope een reductiedoelstelling formuleren.
De reductiedoelstelling voor scope 1 is 4%. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de
meest materiële emissies:
- Dieselverbruik.
De reductiedoelstelling voor scope 2 is 4%. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de
meest materiële emissies:
- Elektriciteitsverbruik.
Reductiedoelstelling per jaar
Uitstoot CO2 in het
basisjaar 2017

2018

2019

2020

2021

2022

scope 1

11462,7

4%

4%

4%

4%

4%

scope 2

181

4%

4%

4%

4%

4%

*4 % per jaar ten opzichte van de genormaliseerde CO2-uitstoot 1000 kilometer
goederenvervoer in het referentiejaar 2017
Doordat de Co2 uitstoot aanzienlijk is gedaald hebben we onze doelstelling voor dit jaar
gerealiseerd.
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4.

Monitoring en meting

Elke besparingsmaatregel die wij nemen wordt gemonitord. Hiervoor is een meet- en
monitoringssysteem ingericht (zie procedure A.2 van het handboek ‘Managementsysteem
voor CO2-bewust handelen’). De monitoring en meting van de CO2-reductiemaatregelen zal
periodiek plaatsvinden. Als een maatregel in de praktijk tegenvalt, kunnen wij beslissen om
te stoppen met de maatregel en/of de monitoring.
4.1

Energie Prestatie-Indicatoren (EnPI)

Om daadwerkelijke sturing op het energieverbruik mogelijk te maken hebben wij een aantal
EnPI geformuleerd. EnPI kunnen bestaan uit een parameter (absoluut energiegebruik),
energiegebruik per eenheid (bijvoorbeeld werkdag, weekenddag, fabricatieduur, product,
ploeg) of een multivariabel model.

Energie Prestatie-Indicatoren (EnPI)
Onderwerp

Registratie

Intervalperiode

Gasverbruik
Elektriciteitsverbruik
Brandstofverbruik

Gasmeter
Elektrameter
Leveranciers

Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks

Aantoonbaar door middel van nota’s / afrekeningen van leveranciers.

Energie Management Actieplan
Status: Definitief

pagina 6

5.

Periodieke opvolging / voortdurende verbetering

Het formuleren van doelstellingen en het selecteren van besparingsmaatregelen is geen
eenmalige actie. Om ervoor te zorgen dat het beleid ook daadwerkelijk onderdeel wordt van
de dagelijkse bedrijfsvoering moeten deze activiteiten continu plaatsvinden.
Zo zullen wij gedurende het jaar de reductiemaatregelen uitvoeren, het verbruik registreren,
communiceren en de processen in de organisatie periodiek bijwerken en evalueren. Door het
doorlopen van de Plan-Do-Check-Act stuurcyclus zorgen wij ervoor dat wij werken aan
voortdurende verbetering van onze CO2-prestaties.

Minimaal eenmaal per jaar buigt, onder verantwoordelijkheid van de directie, de organisatie
zich over het functioneren van het EnMS. De directiebeoordeling vormt samen met de
energiebeoordeling mede de input tot voortdurend verbeteren.
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6.

Plan van aanpak
Onderwerp

Doelstelling

Actieplan

Wie

Wanneer

1

Vernieuwing wagenpark
Alternatieve brandstof

Wim
Veldhoen
Wim
Veldhoen

3

Electrische bestelbussen

Ontwikkeling volgen

Marco
Wigmans

31-12-2022

4

Verminderen
brandstofverbruik

Inzichtelijk maken wat het effect is
van snelheidsbegrenzing

Marco
Wigmans

31-3-2022

5

Verminderen
brandstofverbruik

Vergroten bewustzijn chauffeurs

Wim
Veldhoen

31-5-2022

6

Verminderen
brandstofverbruik
Verminderen
brandstofverbruik

Vergroten bewustzijn chauffeurs

Bij investeringsbeslissingen budget vrijmaken
om EuroIV wagens aan te schaffen
In overleg met DAF en leveranciers
onderzoeken of waterstof een mogelijkheid is
of diesel waaraan HVO is toegevoegd
In overleg met leveranciers op de hoogte
blijven van de ontwikkeling (verhogen
actieradius) om moment te bepalen waarop
aanschaf van elektrische bestelbussen
interessant is
Bereken wat het verschil is bij
snelheidsbegrenzing op 80 / 85 / 90 km per
uur (als input voor bijeenkomst “verminderen
brandstofverbruik”)
Bijeenkomst voorbereiden (inhoud) waarin
aandacht wordt besteedt aan gebruik startstop systeem, stand kachel, stand airco,
banden op spanning en snelheidsbegrenzing
Houden van bijeenkomsten met chauffeurs op
basis van presentatie van Wim Veldhoen
Inplannen van de cursus Het Nieuwe Rijden

31-12-2022

2

Minimaal 75% van het wagenpark
bestaat uit EuroIV voertuigen
Minimaal 1 alternatieve brandstof in
gebruik

BUM

30-09-2022

BUM Plus
Unit Service

31-12-2022

Verzamelen van de informatie over het
gebruik van SD insight en opstellen actieplan

Marco
Wigmans

31-3-2022

Vervangen van 2 heftrucks bij Zwatra en 1
heftruck bij Boerman transport door
elektrische heftrucks
Aanschaffen accupakket

Marco
Wigmans

31-12-2022

Marco
Wigmans

31-12-2022

7

8

Monitoring zuinig rijden

9

Heftruck zero CO2 emissie

10

Autolaadkraan elektrisch
draaien
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Alle chauffeurs van Plus Unit
Service hebben deelgenomen aan
de cursus “Het nieuwe rijden”
Inzichtelijk maken wat de status is
voor de verschillende
werkmaatschappijen om op basis
daarvan een actieplan op te kunnen
stellen
Alle heftrucks die in gebruik zijn zijn
elektrisch
In gebruik nemen van de
mogelijkheid om de twee

31-12-2022

pagina 8

11

Benzine Aggregaat

12

Terugdringen
personenmobiliteit

13

Terugdringen gebruik
aardgas en elektriciteit in de
bedrijfspanden
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autolaadkranen elektrisch te laten
draaien
Vervangen door een aggregaat dat
voor tenminste 50% draait op
hernieuwbare brandstof
Minimaal 10% van de medewerkers
die thuis kunnen werken, werken
één dag per week vanuit huis of
een werkplek in de nabijheid van
het woonadres
Doorvoeren van alle Erkende
Maatregelen Energiebesparing
voorzover in de lijst aangegeven en
op natuurlijke momenten
doorgevoerd

Onderzoeken bij welke leverancier dit
aangeschaft kan worden

Hans van de
Burgt

31-5-2022

Thuiswerkregeling finaal maken en invoeren

Mirjam de
Munck

31-12-2021

Uitbesteden van de werkzaamheden aan
bouwkundig advies bureau / facilitair advies
bureau

Wim
Veldhoen

31-12-2021
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